ESSENTIËLE INFO VOOR DE EIGENAAR

Abonnement

Autonoom: eens de software van WiFiAccess geïnstalleerd en geconfigureerd is,
werkt de hotspot voor 50 tot 100 gelijktijdige
verbindingen, als standalone of als deel van
de bestaande netwerkinfrastructuur. Het heeft
weinig onderhoud ter plaatse nodig.

Zijn inbegrepen in het abonnement:
De installatie, het onderhoud, de codes, de
router, de modem, de software enz.
Mits supplement, de personalisering van
uw codes die aan elke klant geleverd
worden in de vorm van kaarten (type
creditkaarten).
Op aanvraag wordt een offerte voor de
uitvoering, tekening en/of foto's opgesteld.
Het beheer van de spot is volledig
programmeerbaar en personaliseer baar.

Beveiligt: WiFi-Access beantwoordt aan de
wettelijke login vereisten, met inbegrip van

bewaren van de gegevens
gedurende 1 jaar.
het

Enkele concrete voorbeelden.
Hotels, campings, brasseries … waarderen de
flexibiliteit van onze formules - bijna gratis
met de persoonlijk instelbare 'Gedeelde'
formule, gratis bij een consumptie.
(Elke consumptie is bv. goed voor 30 min.
WiFi verbinding).
Onze oplossing zorgt voor een aangepaste
WiFi verbinding binnen, maar ook op
terrassen of elders.
Bedrijven hechten belang aan de veiligheid
van de netwerken, ze laten hun bezoekers of
werknemers graag genieten van WiFi in de
onthaalruimte, de koffiehoek … om zo hun
imago te verzorgen, zonder risico's voor het
bedrijfsnetwerk.
Plaatselijke overheden en verenigingen
bieden goedkope, soepele en beveiligde WiFioplossingen aan, ze kunnen er eindelijk aan
denken om scholen, bibliotheken, tehuizen te
voorzien van WiFi, voor een lage kostprijs.

Gatewaytarieven
Tarief voor het volledige aanbod, met een
bestaande internetverbinding (ADSL):
*50 €.Tarief voor het volledige aanbod, met
installatie van de internetverbinding (ADSL)
door WiFi-access:
*85 €.De installatie bevat één antenne.
1 bijkomende antenne:
*25 €.Per bijkomende antenne:
*10 €.-

De reeks bestaat in 3 versies, op basis van:
Het gebruik dat de eigenaar van zijn Hotspot
denkt te maken.
Het aantal potentiële gebruikers.
De gewenste dekkingsgraad (binnen/buiten,
precieze locatie/uitgebreide zone).
* Prijzen excl. Btw en per maand.

WAAROM KIEZEN VOOR
WIFI-ACCESS?
Flexibiliteit en aanpassing van de interface
aan de toegangsvoorwaarden, alles kan
ingesteld worden met het juiste forfait!
Gebruiksgemak: wij zorgen voor alles,
voor de wettelijke aspecten, de
installatie … u moet alleen uw behoeften
bepalen.
Bedrijfszekerheid tot 100 gelijktijdige
gebruikers, één van de beste oplossingen
op de markt voor dit vermogen, met vlotte
en snelle verbindingen.
WiFi-access is dé oplossing voor een
efficiënte en correct geïnstalleerde WiFi
toegang!

Dr. Lemoinelaan 11 bus 4, 1070 Brussel,
België
Tel./fax: 02/466 03 31 - 02/527 52 31
BE 0820 990 380
Email: info@wifi-access.eu
www.wifi-access.eu

